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रयजय इियक ्यलय धनरु्वनदे्यचय 
मोठय िौक होतय. शमत्यांिी गप्पय-टप्पय 
मयरतयनय  रयजय इियक फक्त आणण फक्त 

धनषु्् आणण बयण ्यांच््यर्वष्ीच 

बोलत असे. अगदी ददवसभर त््यच े्य 
र्वष्यवर पयल्हयळ सरुू अस.े लवकरच, 

रयज््यतील प्रत््ेकयलय रयजयच््य 
धनरु्वनदे्यर्वष्ी असलेल््य वेडयबद्दल  

कळले.  



रयजय इियकलय एक लयवण््वती मलुगी होती. ततच ेनयव होते, बबनतयांग देवी.  

ती फयरच सुांदर होती. प्रत््ेक तरूण ततच््यिी लग्न करय्लय इच्छुक होतय.  

पण रयजयन ेस्पष्ट केले होते की देियतील सवोत्कृष्ट धनधुयनऱ््यिीच तो आपल््य 
मलुीच ेलग्न लयवनू देणयर.  



रयजयने एके ददविी मलुीच ेलग्न जमवण््यसयठी धनरु्वनदे्यची 
स्पधयन आ्ोजीत करय्च ेठरवले.  

दरूदरूवरून अनेक धनधुयनरी ्य स्पधेत भयग घेण््यसयठी 
रयज््यत पोहोचले.   

पण कुणीही जजांकू िकले नयही, कयरण इतक््य लोकयांमध््े 

रयजयलय एकही महयन धनधुयनरी शमळयलय नयही.  



रयज््यतवजयन नयवयचय एक गरीब शिकयरी रयहयत होतय. 
उदरतनवयनहयसयठी तो पक्ष्यांची शिकयर करत असे.  

शिकयऱ््यने ऐकले की रयजय इियकलय एक सुांदर मलुगी आहे आणण 

ततच ेलग्न रयजय एखयद्यय कुिल धनुधयनऱ््यिीच लयवनू देणयर आहे.  

वजयनने र्वचयर केलय की त््यच ेलग्न रयजकन््ेिी झयल ेतर बहयर 

्ेईल. मग त््यने एक चलयख ्ोजनय बनवली.  
त््यन ेजयळे टयकून कयही जांगली पक्ष्यांनय पकडले.  

मग त््यने त््य पक्ष्यांनय ठयर केले आणण प्रत््ेक पक्ष्यचय उजवय डोळय 
कयढलय.  

वजयनने त््य पक्ष्यांनय एकय दोरयन ेबयांधनू एकय कयठीलय लटकवले.  

मग तो रयजवयड््यकड ेतनघयलय.  
रस्त््यत तो ओरडू लयगलय, “एकय डोळ््यचय पक्षी घ््य हो!” मलेु 

त््यच््य मयगेमयगे धयव ूलयगली. त््यांनी कधी कुणयलय एकय डोळ््यचय पक्षी 
र्वकतयनय पयदहले नव्हते.   



चयलतय-चयलतय वजयन सतत 

ओरडत होतय, “एकय डोळ््यचय पक्षी 
घ््य हो! एकय डोळ््यचय पक्षी घ््य हो!”  

अखेरीस, तो रयजवयड््यच््य 
दयरयवर पोहोचलय. रयजयन ेदयरयवर 

मलुयांचय घोळकय बतघतलय. त््यन ेत््यच े

कयरण जयणून घेण््यसयठी आपल््य 
नोकरयलय पयठवले.   



नोकर परतून म्हणयलय, “महयरयज, एक गरीब पक्ष्यांचय शिकयरी 
आलय्. तो एकय डोळ््यच ेपक्षी र्वकतो्.” 

हे ऐकून रयजय म्हणयलय, “त््यलय तयत्कयळ मयझ््यकड ेघेऊन ्े.” 

मग वजयनलय रयजयसमोर उभे करण््यत आल.े  

“तू जे पक्षी र्वकतो्स त््यांनय म्हणे एकच डोळय आहे, खरां् कय 
हे?” रयजय इियकने र्वचयरल.े   

“हो्, महयरयज, मी मयझ््य धनषु््बयणयने नेहमी पक्ष्यांच््य 
डोळ््यतच तीर मयरतो,” गरीब शिकयरी उत्तरलय.   



रयजय इियकलय मोठे नवल वयटल.े त््यचय आपल््य कयनयांवर 

र्वश्वयसच बसेनय. “तरूण शिकयऱ््य, पक्ष्यांच््य डोळ््यत बयण मयरणां, हे 

कयही सोपां कयम नयही. तू रयज््यतलय सवोत्तम शिकयरी असयवयस,” 

रयजय म्हणयलय.  

“तुझ््यसयरख््य महयन धनधुयनऱ््यची पत्नीही सुांदर हवी. तू मयझ््य 
मलुीिी लग्न करिील कय?” 

गरीब शिकयऱ््यने तयत्कयळ होकयर ददलय, “पण महयरयज, मी तर 

एक गरीब शिकयरी आहे. आपल््य मलुीलय रयजवयड््यसयरखे 

ऐषोआरयम देण््यसयठी मी पसैय कुठून आण?ू” 



“अरे, तू फक्त महयन धनधुयनरीच नयहीस, तर एक प्रयमयणणक 

मयणूससदु्धय आहेस. हे बघ, मी रयजय आहे. तुझ््य गरजेपरुतय 
पसैय मी तुलय सहज देऊ िकतो. आणण घरयचां म्हणिील, तर तू 
मयझ््य रयजवयड््यत रयहू िकतोस,” रयजय म्हणयलय.   

हे ऐकून वजयनलय आनांद झयलय. पण तो चहेऱ््यवर न 

दयखवण््यची त््यन ेकयळजी घेतली.  



कयही ददवसयांनी, वजयनच ेरयजकन््ेिी लग्न झयल.े  

वजयनलय ददलेले नवे कपड ेत््यन ेपररधयन केले.   

आतय तो स्वत:वरच खिु होतय.  

अखेरीस, त््यची मनोकयमनय पणून झयली होती.  

आतय त््यच््यकड ेसवन कयही होत े– पत्नी म्हणनू सुांदर 

रयजकन््य आणण घर म्हणून भव्् रयजवयडय.  



लग्नयची मोठी मेजवयनी देण््यत आली.  

रयजय इियकने आपल््य अनेक शमत्यांनय आमांत्ण ददले.  

तो ददवस फयर सुांदर होतय.  

आभयळयत दहरव््य रांगयच ेपक्षी उडत होते.  

भोजन अतति् रुचकर होते आणण वयदक अत््ांत श्रवणी् 

सांगीत वयजवत होते.   

सवन लोक मेजवयनीचय आस्वयद लटुत होते.  

अचयनक, अततउत्सयहीत होऊन, रयजय इियक उसळून 

म्हणयलय, “ऐकय! आतय मयझ ेजयवई, महयन धनधुयनरी आपल््यलय 
त््यच ेधनषु््बयणयच ेकौिल्् दयखवतील.” 



हे ऐकून वजयन जवळजवळ बेिदु्धच पडलय.  

्य धक्क््यतून स्वत:लय सयवरत तो म्हणयलय, “ महयरयज, मलय 
मयझ ेकौिल्् दयखवय्लय नक्कीच आवडले, पण आत्तय ते िक्् 

होणयर नयही, कयरण इथे ्ेतयनय मी मयझ ेधनषु््बयण घरीच ठेवनू 

आलो्.” 

वजयनलय वयटले की त््यन ेरयजयलय चतुरपणे उत्तर ददले.  



पण रयजयन ेमयघयर घेतली नयही. तो म्हणयलय, “त््यन ेकयही फरक 

पडत नयही. तू मयझ ेधनषु््बयण वयपरू िकतोस.” मग रयजयन ेआपलय 
धनषु््बयण आणय्लय एकय नोकरयलय पयठवले.  

वजयन थरथर कयप ूलयगलय. थोड््यच वेळयत सवयांसमोर आपल े

र्पतळ उघड ेपडणयर, हे त््यलय कळून चकुले.  

नोकर रयजयच ेधनषु््बयण घेऊन परतलय आणण रयजय इियकन ेते 
शिकयऱ््यच््य हयती सोपवले.  

“हे घे,” रयजय म्हणयलय, “दयखव आम्हयलय तुझां कौिल््.” 



्यपवूी वजयनने कधीच धनषु््बयण वयपरले नव्हत.े त््यन े

धनषु््यची दोरी हळूहळू तयणली आणण बयण आभयळयच््य ददिने े

रोखलय. त््यलय बयण सोडय्ची भीती वयटू लयगली. तो नसुतयच स्तब्ध 

उभय रयदहलय.  

आभयळभर पक्षी उडत होते, पण महयन धनधुयनरी बयण सोडून 

पक्ष्यांनय खयली पयडत नव्हतय. लोकयांनय नवल वयटू लयगले.  

कयही लोक वजयनची ही द्नी् अवस्थय पयहून उघडपणे हस ू

लयगले.  

एकजण म्हणयलय, “बघय, तो घयबरलय्. त््यलय धनषु््बयण नीट 

धरतयसदु्धय ्ेत नयही!” 



िवेटी, लोकयांपकैी एकय मयणसयचय सां्म सांपलय. पढेु होऊन 

त््यन ेशिकयऱ््यच््य पयठीत धपयटय घयतलय आणण तो म्हणयलय, 
“अरे, महयन धनधुयनऱ््य, आतयतरी बयण सोड!” 

पयठीवर पडलेल््य धपयट््यने वजयनच््य हयतून बयण सटुलय. 
आभयळयत एक सयरस पक्षी उडत होतय, त््यलय बयण लयगलय. 
मतृप्रय् होऊन सयरस खयली जशमनीवर पडलय.  



रयजय इियकने पक्षी हयतयत घेतलय. बयण सयरसच््य अरुां द मयनेतून आत 

घसुलय होतय. रयजयलय आश्च्न वयटले.  

“खरांच, तू ्य देियचय सवयनत महयन धनधुयनरी आहेस,” रयजय म्हणयलय.  

सगळे लोक थक्क झयले. पण वजयनने चहेऱ््यवर नयरयजी दयखवली.   

“्यनांतर मी पनु्हय कधीच धनषु््बयणयलय स्पिन करणयर नयही.,” तो 
मोठ््य आवयजयत म्हणयलय, “मी बयणयन ेनेहमी पक्ष्यचय डोळय भेदतो, मयन 

नयही. ्य मयणसयने मयझ््य पयठीत धपयटय घयतलय नसतय, तर मयझ््य बयणयन े

तनजश्चतच सयरसचय डोळय भेदलय असतय.” 

रयजयन ेशिकयऱ््यच््य पयठीत धपयटय घयलणयऱ््य त््य मयणसयलय तयत्कयळ 

शिक्षय फमयनवली. 



त््यनांतर वजयनने धनषु््बयणयलय कधीच स्पिन केलय नयही. ्यमळेु सवन 
लोक त््यलयच रयज््यतील सवयनत महयन धनधुयनरी मयनतयत.  

समयप्त 


